
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                                        

8 Σεπτεμβρίου 2022 

Αρ. 333/2022                                                                                   

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.179-2022)  

2. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.180-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση για τα πιο πάνω νομοσχέδια, σκοπός των οποίων είναι 

η προσθήκη, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, στις συμβάσεις εκμίσθωσης οχημάτων προνοιών 

σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μερών σε ό,τι αφορά την εξόφληση προστίμων που 

προκύπτουν κατά την περίοδο εκμίσθωσης του οχήματος. 

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι ετοιμάστηκε νέο νομοσχέδιο για 

τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου, του οποίου 

επίκειται η προώθηση στη Νομική Υπηρεσία για την άσκηση του απαραίτητου νομοτεχνικού 

ελέγχου.  



Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων ανέφεραν ότι επιθυμούν τη διενέργεια 

περαιτέρω διαβούλευσης με το αρμόδιο υπουργείο επί συγκεκριμένων πρακτικών 

ζητημάτων που προκύπτουν από την πιθανή εφαρμογή του.  

Η επιτροπή, αφού ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο τη διενέργεια περαιτέρω 

διαβούλευσης με τους επηρεαζόμενους φορείς, με στόχο την κατάθεση του νέου 

νομοσχεδίου στη Βουλή το συντομότερο δυνατό, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του 

θέματος σε επόμενη συνεδρία της.  

 

3. Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.117-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας, κυβερνητικών αρμοδίων και 

εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η δημιουργία Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) με 

μοναδική αποστολή την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων, με απώτερο στόχο 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και 

την απλούστευση των διαδικασιών και του καθεστώτος λειτουργίας των κυπριακών 

ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων.  

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, αφού ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για 

την αγαστή συνεργασία που είχαν ως προς την ετοιμασία του εν λόγω νομοσχεδίου, τόνισε 

την εξαιρετική σημασία που έχει η συζήτηση και ψήφισή του για το κυπριακό νηολόγιο και 

την περαιτέρω ανάπτυξή του.  

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της.  

 

4. Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.031-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  

και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, την κατ’ άρθρον 

συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός τους οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού 

νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να ρυθμιστεί το δικαίωμα οδήγησης στο οδικό δίκτυο από 

κατόχους μαθητικής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας και να καθοριστεί υποχρεωτικός 



εξοπλισμός ασφαλείας από εκπαιδευόμενους οδηγούς μοτοσικλέτας και οδηγούς 

μοτοσικλέτας για επαγγελματική χρήση. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε για τα ζητήματα για τα οποία εκφράστηκαν επιφυλάξεις από 

τους επηρεαζόμενους φορείς, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, τον υποχρεωτικό 

εξοπλισμό ασφαλείας για χρήστες μοτοσικλέτας και τον περιορισμό σε κατόχους μαθητικής 

άδειας μοτοσικλέτας να χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες για επαγγελματικούς σκοπούς. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω 

νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της, λαμβανομένων υπόψη των τελικών τοποθετήσεων 

τόσο των κυβερνητικών αρμοδίων όσο και των εμπλεκόμενων φορέων.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  

 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
mailto:ekprosopos-typou@parliament.cy
http://www.parliament.cy/

